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 סיכום שנתי של עבודת הועדה להגנה על הסביבה "תמר"
, 03...2, 03...0, 0.0.03במהלך השנה קיימה הועדה ארבע ישיבות , בתאריכים )

31.00.03 ) 
פות הממוצעת היא של כשני שליש מחברי הועדה, הועדה מבקשת מיו"ר ההשתת

 המועצה לדאוג להשתתפות קבועה של חברי המליאה.
 הנושאים בהם טיפלה הועדה במשך השנה היו:

בעקבות ביקור משלחת מהמועצה )עידו, דודי, הרצל ונרי(  –שת"פ עם ירדן  .0
די המו"פ עלתה לדיון בירדן , ובעקבות הפעילות עם חקלאיים ירדניים על י

פתוח סוגיית הזבובים והיתושים בכיכר בהיבט של הועדה להגנה על הסביבה 
, ונושא שיתוף הפעולה החקלאי עם הירדנים והתמקדות בעניין המזיקים 
)בעיקר טוטה אבסולוטה  המהווה איום רציני על היבולים בחבל המזרחי(. 

בין הועדה להגנה על הדיון התמקד בבניית לוח עבודה וחלוקת עבודה 
הסביבה ובין המו"פ בצורה שגם תאפשר לנו לטפל בצורה טובה בבעיית 
הזבובים שמגיעים מירדן ובה בעת גם לענות על הצרכים הבוערים שלהם 
בעניין המזיקים, לאחר הצגת העמדות התכנסו כל הנוגעים לעניין )דודי 

וגפן טולדנו( בנפרד  קדוש, יעל מאור, דן שחף, עידו צורים, הרצל לייזרוביץ
והוציאו סיכום שעיקרו פנייה למועצה למנות פרוייקטור מטעמה שיהיה 

 אחראי על כל פעילות בנושא הזבובים מול הירדנים, )מונה דר' עידו צורים(.

בעקבות תלונות חוזרות ונישנות של  –הקמת ועדה לאיכות סביבה יישובית  .3
לענות לקול קורא של  תושבים בנאות הכיכר ועין תמר החליטה הועדה

יישובית להגנה -המשרד להגנה על הסביבה המאפשר הקמת ועדה מקומית
על הסביבה ששמה לה למטרה להגביר את המודעות של חקלאי ותושבי 
הכיכר לפעולות שהם יכולים לנקוט כפרטים וכקבוצה לשיפור איכות החיים 

חר גפן טולדנו בכיכר בהיבט מטרדי היתושים והזבובים. כמרכז הפרוייקט נב
והוא ריכז קבוצה של תושבים מתעניינים למפגשי למידה עם דר' עידו צורים, 

בוק אתר בשם "כיכור סביבתי בכיכר" והאתר משמש להפצת -העלה בפייס
 מידע סביבתי בין התושבים.

שירי בן שחר ורונית גנאל שימשו במהלך השנה  -חינוך למיחזור .2
ן המועצה ובדרומה העבירו חוגים כפרוייקטורית לחינוך למיחזור בצפו

והדרכות לצעירים ולמבוגרים במהלך השנה והיו הגורם המלווה של יום 
איכות הסביבה והמחזור שהתקיים בבית הספר היסודי ובמהלכו הוקם פסל 
סביבתי מחומרים ממוחזרים כמו כן נעשו פעילויות  במסגרת "שבוע האהבה 

י, סדנא להכנת פרחים מעיסת נייר, לטבע והסביבה" , יום הניקיון הבינלאומ
שוק "קח תן",  טיפול בבוסתן ובמתקני השעשועים בחצר הקיבוץ, איסוף 
חומרי ברי מיחזור מבתי החברים. גם השנה יש להצטער על כך שהשתתפות 
היותר פעילה היא של הילדים והנוער בהשוואה למעורבות נמוכה של 

בעתיד נוכל להגביר את המבוגרים, הועדה מביעה הביעה את תקוותה ש
מודעות השכבה המבוגרת לנושא המיחזור, למרות הקשיים התקציבים 
ומפנה את תשומת לב יו"ר המועצה שהמתנ"ס שהוא הגורם במועצה האמון 

 על חינוך מבוגרים אינו משתתף במימון פעילות זו בצורה מספקת. 



 

 

 

 

 
 

רן גוריון התקיים דיון התנעה בהשתתפותה של הגב' ק –הפרדה לשני זרמים  .0
)האחראית על נושא המיחזור במחוז דרום של המשרד לאיכה"ס(. בדבריה 
הדגישה קרן את הצורך להגביר "הילוך " בעניין ההפרדה לשני זרמים 

. בתחום המלונות והתעשייה. 3. בתחום משקי הבית 0במועצה, ובשני פלחים 
ן סיפרה על קול קורא חדש שאמור לצאת מטעם המשרד , והציעה להכי

מכתב בקשה ספציפי למועצה "תמר" שיסביר את ייחודה של המועצה 
מבחינת היקפי האשפה הניתנת להפרדה לשני זרמים )יבש ורטוב( ואת 

התמיכה לה זקוקה המועצה להנחלת העניין בקרב המלונאים, בעקבות  
המרצתה התחילה פעילות מבורכת בהובלה של אגף התפעול , נשכרה חב' 

ית אב להפרדה לשני זרמים לכל ישובי המועצה, ולמפעלי אביב שהכינה תוכנ
התעשייה והתחילה להתמודד עם נושא ההפרדה במלונות בהשתתפותו 
הפעילה של מנהל מלון לוט. לקראת סוף השנה הגיש הצוות דו"ח מסכם, 
שמימון הפעלתו אמורה להיות מכספי תמיכה של המשרד להגנה על 

 הסביבה. 

אורלי מילר דיווחה על גמר עיצוב החוזה עם  –ניטור האוויר במישור רותם  .2
הדר' אולג גרנד שהוא המומחה שנשכר להכין את מסמכי המכרז עבור 

תחנות הניטור שמיועדות לקום סביב אזור התעשייה במישור רותם  .הקמת 
מגבעת צפית בדרום ועד אתר אסמ"ר אפעה ונגב מינרלים בצפון. דיווחה על 
חריגות בפליטות לאוויר במיוחד של תחמוצות גופרית וגם של תחמוצות 
חנקן מעבר למותר על ידי חוק אוויר נקי. הסבירה שהלחץ לזירוז הקמת 
המערך נובע גם מבקשות של המפעלים להרחבות והכנסת מיכון חדיש 
שנענות בשלב זה בשלילה על ידי המשרד להגנת הסביבה המתנה את 

מערך הניטור. יעקב אקריש הבהיר את המקור הכספי החידושים בהשלמת 
לביצוע החוזה עם אולג, שהוא תקציב המפעלים בתוך תקציב המועצה. 
נמסרה הודעה על כניסתו של נרי אראלי כפרוייקטור מטעם המועצה לליווי 

 תהליך ההקמה.

נחמה אזולאי דיווחה על ביקור מקצת חברי הועדה בהר עמשא וחולק דף  .6
על ידי המתיישבים החדשים. המועצה מתבקשת להתייחס  בקשות שהוכן

לבקשות התושבים ולהחליט אלו מהבקשות ניתנות להסדרה עוד בתקציב 
 השנה.

בקשת מי"ה לכריית תעלת הזנה חדשה, ולידה מסוע לפינוי המלח הקצור  ..
התקיימה בנושא ישיבה מיוחדת של הועדה להגנה על  -2מבריכה מס' 

ועצה דב ליטבינוף  נמסרה סקירה מקיפה מפיו של הסביבה בניהול יו"ר המ
טובי שור שהחליף את נועם גולדשטיין כנציג המפעל במליאת המועצה, על 
שני הנושאים הנידונים וחיוניותם, תעלת הזנה חדשה חיונית בשל נסיגת 
מפלס הים באגן הצפוני, והמסוע בשל התחייבות מי"ה לא להמשיך ולהגביה 

דבר שיכול להביא להצפת קומות היסוד של  2 את הסוללות  של ברכה
. הצעת מי"ה הנתמכת על ידי 0המלונות בעין בוקק. בדיון הוצגו שתי חלופות 

רשטג"ל ועל פיה יחצו התעלה והמסוע את מניפת הסחף של נחל צאלים 
בתוואי המזרחי ביותר האפשרי ויוסדרו מעברים אקולוגיים בפיקוח נציגי 

המכון הגיאולוגי בירושלים על פיה תחולק מניפת . הצעת 3רט"ג והמועצה. 
הסחף של צאלים בציר מערב מזרח , החלק הדרומי ובו שני ערוצים ימוגן על 



 

 

 

 

 
 

ידי סוללות עפר ומאחוריהן תתבצע הפעילות התעשייתית, )מסוע, תעלה, 
ונמל(, ואילו החלק הצפוני ובו שני ערוצים פעילים יישאר ללא הפרעה. לאחר 

 החליטה הועדה ברוב קולות לאמץ את הצעתו של דב. שמיעת ההסברים

  -מפגש עם משלחת מקוסובו ותושבים המעורבים בשיתוף הפעולה עם ירדן  .1
ביוזמת הועדה ומיכל שגיב מארגון "ידידי כדה"א" התקיימה ישיבה מן 
המניין של הועדה בהשתתפות יו"ר המועצה ובנוכחות משלחת של תושבים 

קוסובו הנמצאת בדרומה של יוגוסלביה לשעבר ,  מוסלמים ונוצרים ממדינת
האורחים השייכים לשני לאומים יריבים היו שקועים עד לאחרונה במלחמת 
אחים ואתה מנסים למצוא בעזרת גופים מערביים שורה של פתרונות לקיום 
היומיומי של התושבים המוסלמים והנוצרים. סביב הפעלה משותפת של 

צפון המדינה שמאוכלס על ידי נוצרים מקורות מים שרובם נמצאים ב
סרביים. בישיבה שמענו מהם על מצבם ועל רצונם ללמוד מהניסיון הישראלי 

 ביישוב סכסוכים על מקורות מים. 

 בעיית היתושים והזבובים .2

 
 : אילן

אנחנו חייבים להעלות הנושא בצורה מסיבית. אני מציע להפסיק  -מכת הזבובים 
 כי לא נראות תוצאות בשטח, מוצאים כסף רב ללא תוצאות. את עבודת המנטר

 :יעקב
הבעיות מורכבות ודורשות שיתוף וטיפול אינטגרטיבי של כמה גופים שונים )כגון: 
מח' תברואה, רשות ניקוז, תושבים, רשות הטבע והגנים וכו'(. זומנה ישיבה 

 וף. לשמיעת בעיות התושבים ליום א' הקרוב בהשתתפותו של דב ליטבינ
 :נרי

 תפקידנו כוועדה:

 .ניתן להמליץ על החלפת בעלי המקצוע 

  ניתן ללחוץ על מליאת המועצה והעומד בראשה על ידי חברי המליאה שהם גם
 חברי הועדה. 

 להציע למועצה למנות אדם שיהיה פרוייקטור לנושא יתושים וזבובים 
 כל  תפקידו של המקשר יהיה גם לחנך את התושבים, ובמקביל לפתור את

 הבעיות בשטח מול הגורמים השונים.

  לבעיית הזבובים מירדן )תקופה אחת בשנה( ניתן להציב מלכודות גדולות עד
 זבובים על נתיבי ההגעה של הזבובים בעיקר על הסוללות של מי"ה. 044,444

 :גונדי
יש לראות את כל האזור כמקשה אחת אחרת לא יעזור כלום, אין לטפל בבעיות 

 מהאזור כולו, וזה כולל את הצד הירדני. הכיכר במנותק
 
 

 :אילן
חושש מאד שאם לא נעשה הדברים מתוך הבנה ברורה ונדגיש את הנקודות  .0

 שצריך לעשות בפועל נחזור להתחלה. 
 אם לא יהיו סמכויות לאותו אדם לא נגיע לפתרון. .3
 צריך לקדם חוק עזר שיאפשר הטלת קנסות. .2



 

 

 

 

 
 

הגורמים הנוגעים בדבר ונראה איך ניתן מציע לרכז את הנהלות הישובים וכל  .0
 למגר את מטרד הזבובים והיתושים.

 
 

 :סוכם
תתקיים פגישה של הועדה להגנת הסביבה עם דב, נציגי הישובים וכל הגורמים 

 הנוגעים בדבר לצורך שיתוף פעולה.
 
 
 תוכנית אב ותוכנית מפורטת להפרדה במקור בתוחמי המועצה .3

 :דורית
עבורנו תכנית אב ותכנית מפורטת להפרדה לשני זרמים )יבש חברת אביב הכינה 

 ורטוב(.
 התכניות הועברו למשרד להגנת הסביבה לעיון ואישור.

במקביל הועברו לחברת אביב כמה הערות לגבי התכניות ובימים אלה עובדים על 
 תיקונן
 הרצל:

ל ה הצעת מכרז הכוללת את מרבית התוכנית , הזכיין יצטרך להתחייב מונוסח
 . המועצה לעבוד על פי הקריטריונים שהועלו בתוכנית האב ובתוכנית המפורטת

 :נרי
מהפסולת באזורנו הוא מבתי  2%. -על המשרד להגנת הסביבה להכיר בכך ש 

 המלון.
ללא הכרה כזו לא נוכל למצות את התקציב והתוכניות שכבר הוכנו להפרדה לשני 

 זרמים.
 
 .בכיכר –של הוועדה היישובית דיווח של גפן טולדנו על פעולתה  .4
 
 

 והוספו נושאים על ידי החברים 2103נרי הציג את תוכנית העבודה לשנת  .5
 

 
המשך טיפול בתוכנית האב והתוכנית המפורטת להפרדה לשני זרמים  .0

 ביישובים, במלונות ובתעשייה. המשך הטיפול בחינוך למיחזור

לתעלת ההזנה ומסוע המלח  המשך המעקב אחרי ביצוע תוכנית מי"ה .3
 הקצור, באגן נחל צאלים.

 ליווי תוכנית המועצה להקמת אתר קומפוסט בתוך אסמ"ר אפעה. .2

במישור רותם וקידום ההצעה תוכנית להקמת תחנות ניטור אוויר ליווי ה .0
בין שני מפעלי האשלג )הישראלי והירדני( כדי לאסוף למקם תחנה חדשה 

ם התושבים משני צידי הים וזאת על נתונים על הרכב האוויר שנושמי
רקע תלונות ירדניות בדבר עלייה בתחלואה אצלם בעטיים של המפעלים 

 בשיתוף ארגון ידידי כדה"א.  המיזם בשיתוף הישראליים. 

 ליווי תהליך השבת מים מטוהרים לנחל בוקק. .2

ליווי תהליך הכנת מפת מפגעי מי תהום ומים עיליים בשיתוף ארגון ידידי  .6
 כדה"א
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